
 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

 

за изпълнение на комплексния план на НГПИ „Тревненска школа” – 

Трявна по учебно-възпитателнатите, художествено-творческите 

и благоустройствени мероприятия през учебната 2013-/2014 г. 

 

       Процесът на съставяне на годишният  училищен отчет на НГПИ „ Тревненска школа”  

преминава през обективен анализ  и самооценка на дейноста на училището през  годината   

      

І. Учебно-възпитателна дейност. 

 

В изпълнение на държавна поръчка през уч. 2013/2014 г. бяха приети 14 ученика за 

специалностите инт. дизайн, худ. дърворезба и иконопис което е много лошо Приети са и 1 

ученик с приравнителни изпити за специалност Интериорен дизайн 

1.  Брой и движение на учениците: 

В началото на учебната  годината в дневна форма на обучение 107 ученика  

През течение на годината: 

- преместени в друго училище по собствено желание  2 ученийка  

Останали ученици в края учебната година в дневна форма на обучение 105 ученика 

      2. Успех: 

А/ Задължителна /общообразователна/ подготовка – 4,80 (4,65- 2012-13г.) по добре  

Б/ Задължителноизбираема подготовка – 4,76 (4,59- 2012-13 г.) по добре 

В/ Общ успех: по т.”А” и “Б” – 4,78 (4,62- 2012-13 г.) по добре 

Г/  Общ среден успех от държавните изпити за професионална квалификация: -5.47 

(5,15- 2012-13г.) 

- по теория на професията: - 5,41 (5.08- 2012-13г.).) добре 

- по практика на професията: - 5,53 (5.21- 2012-13г.) добре 

Д/  Общ среден успех от държавните зрелостни изпити –  3,50 (3,48- 2012-13г.) зле 

Ж/ Общ среден успех на учениците от ХІІ клас по БЕЛ -  3,81 (4,20 - 2012-13г.) зле 

 

      3. Общ брой на учениците със слаби оценки през учебната година: 

А/ Брой ученици с 1 слаба оценка –10 (16- 2012-13г.) зле  



 

Б/ Брой ученици с 2 слаби оценки - няма   (7- 2012-13г.) добре 

В/ Брой ученици с три слаби оценки – няма  (2 - 2012-13г.) добре 

Г/ Брой ученици с четири и повече слаби оценки -няма  (2 - 2012-13г.) добре 

Д/ Брой ученици със слаби оценки по ГСП – 1((11 - 2012-13г.) по добре 

      4.  Общ брой отсъствия през учебната година – 7132 
2/3

 (9066 
2/3 

-2011г.) 

1. Брой извинени – 7029 
1/3

 (6154 - 2012-13г.) зле 

2. Брой неизвинени – 658 
1/3

 (978 
2/3

- 2012-13г.) по добре 

      5.  Общ брой ученици в ХІІ клас от дневна форма на обучение -21 (25- 2012-13г.)  

От тях: 

а) допуснати до държавни зрелостни изпити – 19(24-2012-13г.)  

б) явили се на държавен зрелостен изпит по БЕЛ – 19 (24-2012-13г.)  

в) явили се на държавен зрелостен изпит по ІІ-ри ДЗИ - 19 (24-2012-13г.) 

г) получили диплома за средно образование на юнска изпитна сесия –16(24-2012-13г.) 

д) положили държавен изпит за професионална квалификация: 19 (24 - 2012-13г.) 

е) получили свидетелство за професионална квалификация: - 19 (24 - 2012-13г.) 

ж) брой зрелостници, получили само на ДЗИ по втори учебен предмет оценка сла3-(6) 

з) брой зрелостници, получили на ДЗИ по ІІ-ри учебен предмет оценка отличен – 0-(1) 

      6. Брой на завършилите училище в предишни випуски, които са: 

         положили държавен зрелостен изпит само по ІІ-ри ДЗИ – 4 

         положили държавни зрелостни изпити по БЕЛ и по втори ДЗИ - 1 

         получили оценка слаб на ДЗИ по БЕЛ - 1 

         получили оценка слаб на ДЗИ по ІІ-ри учебен предмет - 2 

         получили диплома за завършено средно образование  - 2  

 

        В бъдеще участието на по-голям брой ученици в национални конкурси, от една страна 

би осигурила финансова подкрепа на учениците, а от друга би осмислила свободното им 

време и творческото им развитие. 

 

ІІ. Художествено-творческа дейност. 

 

Изложби, проекти, семинари и симпозиуми в НГПИ „Тревненска школа”: 

        17 .08.2013 Уъркшоп СЪВРЕМЕННА СКУЛПТУРА, ЛЕНДАРТ И 

ИНСТАЛАЦИОННИ ФОРМИ В рамките на МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ФОРМА 

- 2013”  гр.Трявна - АРТ инвитро в градска среда на стипендианти по мярка „Закрила на 

деца с изявени дарби“ на Министерство на културата на Република България. Те участват 

в обучение по програмата за подготовка в областта на съвременното изкуство „Паралелни 

стъпки, паралелни пространства“ на Център за неформално образование и културна 

дейност АЛОС. 

     16-25.08.2013г. МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ФОРМА - 2013”  гр.Трявна   

     9 - 19.09. 2013 в Майсен, Германия, център Алос взе участие в международният 

младежки обмен „Изкуство в движение“. В проекта се включиха млади артисти от НГПИ 

„Тревнаенска школа” 



 

     26.09.2013 г. ХГ Христо Цокев, Габрово „Рестарт”-Инсталация и уъркшоп по проект 

"Паралелни стъпки, паралелни пространства"- акция на учениците от художествената 

гимназия в Трявна, като част от фестивала "Локация център", гр. Габрово 2013 

      16.11.2013г. - Уоркшоп на тема „Обредният хляб“ проведен от Силвия Неделчева от НЧ 

„Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски -2011“, 

      25.11.2013 г. – конкурс на тема „Образът на Жак дьо Моле“ 

      06-12.12. 2013г. – творчески пленер за ученици от НГПИ „Тревнаенска школа” на 

Узана с преподавател Нено Ненчев и Димитър Димитров 

 10.01. 2014 г. изложба с творби от специалност Интериорен дизайн при НГПИ – 

„Тревненска школа” в гал. „Орловска“ гр. Габрово. 

 16. 01. 2014 г. Освещаване на изложбена зала "Дянко Колев" в НГПИ -Трявна 

16. 01. 2014 г Изложба –сип рисунка - 9 клас с преподавател Илия Петков в 

НГПИ „Тревненска школа”. 

 20.01.2014 г. изложба с творби от конкурс на тема„ДУХЪТ НА БУКВИ И 

ЗНАЦИ” – гал.„Гъбенски”- НДФ 13 Века България 

     18.02.2014г.Самостоятелна изложба на Иван от Х клас в НГПИ „Тревненска школа”. 

      03.03.2014г. изложба на тема„ДУХЪТ НА БУКВИ И ЗНАЦИ” с творби на ученици от 

НГПИ „Тревненска школа” в "Български културен институт" в Лондон по повод 3 март 

      18.03.2014г. в НГПИ „Тревненска школа” се проведе уъркшоп на тема „Нарисувай 

музиката”. Ученици от осми, девети и десети клас рисуваха своите усещания под 

въздействието на музикалните импровизации на нестандартните музиканти от E.U.E.R.P.I. 

и Teeth of Divine - Мирян Колев и Боян Аврамов. 

     През месец Март на Международния симпозиум в Белград участваха със свои проекти 

учениците: Здравко Бенев - 11 клас, специалност „Интериорен дизайн”,  Кристина ............. 

-11 клас специалност „Интериорен дизайн” с преподавател Георги Димитров. 

    22.03.2014г. Пролетен празник в НГПИ – Тревненска школа"Целият свят в един град" е 

организиран от ученици на НГПИ преминали обучение за работа в екип и развиване на 

лидерски качества организирано от сдружение "Мечти и отбори България" 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.704516772915122.1073741834.100000704183774&type=1


 

    07- 09.04.2014 г. В училището в Трявна бе проведено съвещание на  директорите на 

училищата към МК за презентиране и отчет на резултатите от самооценяването. 

04.04,2014г. Изложба с творби на ученици от НГПИ „Тревненска школа” в гал.    

„Асен и Илия Пейкови”гр. Севлиево. 

    О3 - 10.04.2014г. Уъркшоп „Акция-реакция”- част от проект „Паралелни стъпки, 
паралелни пространства“. Млади художници от 7 училища и за 1 седмица показаха как 
се програмира на Puredata, какво е MakeyMakey и как може софтуер и хардуер да 
бъдат комбинирани с кинетични елементи, за да се направят няколко страхотни 
интерактивни инсталации. 

11.04. 2014 г. Изложба интерактивно изкуство „Акция-реакция”- Галерия 

Гъбенски - НДФ 13 Века България. 

17.04.2014г. . изложба с творби на ученици от специалност Иконопис при 
НГПИ „Тревненска школа” в гал. „Орловска“гр. Габрово 

17.04.2014г. – изложба с творби на ученици от НГПИ „Тревненска школа” в 

Изложбени зали „Рафаел Михайлов” – Велико Търново 

  06.05.2014 г. Изложба на „Бивши и настоящи възпитаници на НГПИ Тревненска 

школа” – гал.„Гъбенски”- НДФ 13 Века България 

     06.05.2014 г. Във връзка с честване празника на училището 6 май – Гергьовден бе  

обявен НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ГЕРГЬОВДЕН” 

 12,05.2014г. Изложба с творби на ученици от НГПИ „Тревненска школа” в 

галерия „ Корил Майски”гр. Попово 

http://puredata.org/
http://www.makeymakey.com/


 

   30.05.2014г. до централният вход на училището бе поставена гранитна паметна плоча за 

проф. Кънчо Цанев 

05.06.2014г. Изложба  - 9кл. – „Графити’ с преподавател Илия Петков и Бисерка 

Петрова в НГПИ „Тревненска школа”.   

 11.06 2014 г. Изложба интерактивно изкуство „Акция-реакция”-  галерия „Проф. 

Васил Геров“ - пл. „В. Геров“ 1, София”- НДФ 13 Века България Реализацията на уъркшопа 

е осъществена през месец април т.г. в художествената гимназия в гр. Трявна. Водещи на 

обучението са: Рене Беекман – преподавател в Магистърска програма „Дигитални 

изкуства“ в Националната художествена академия; Албена Баева – художник в сферата на 

интерактивния дизайн и експерименталното видео; д-р Добрин Атанасов – преподавател по 

съвременно изкуство в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Любен Кулелиев – 

арт педагог от Център за неформално образование и културна дейност АЛОС. 

11.06.2014г. – изложба на НГПИ „Тревненска школа” в худ. Галерия Русе. 

  На 20.06. 2014 г. ученици от училището взеха участие в Национално изложение 

на художествените училища СЕКТОР АРТ - националния младежки конкурс за изящни и 

приложни изкуства В НДК София, където награди и стипендии получиха 

   - Кристияна  Стоянова     - 10 кл специалност „Интериорен дизайн”- първа награда 

   - Богомил Тодоров - 10 кл специалност „Интериорен дизайн”- втора награда 

   - Калоян Минчев     -11 кл специалност „Дърворезба”- трета награда 

            - Николета Георгиева Тодорова 10 кл специалност „Иконопис” - трета награда 

Четиримата ученика  получиха и еднократно финансово подпомагане по същата програма 

- участие от 10 до 17 август в уъркшоп Съвременна скулптура, лендарт и инсталационни 

форми в рамките на  Международен симпозиум  „Форма 2014” гр. Трявна. 

26.06.2014г. С изложба на селектирани проекти в рамките на ONE DESIGN 

WEEK 2014 приключи националния конкурс за художествени проекти в областта на 

визуалните изкуства и дизайна „Съвременният номад“. Изложбата бе в осъществена в 

изложбените пространства на Балабановата къща в Пловдив. В конкурса 

"СЪВРЕМЕННИЯТ НОМАД" И тримата наградени са от нашето училище: 

  -  Калоян Минчев - 1 награда,  

  - Десислава Бонева - 2 награда, 

http://edno.bg/one-design-week-2014/festivalat
http://edno.bg/one-design-week-2014/festivalat


 

  - Станислава Ляскова - 3 награда, 

 както и една допълнителна награда за Здравко Бенев 

30.06.2014г. изложба с творби на ученици от НГПИ „Тревненска школа” в худ. 

Галерия „ проф. Илия Петков” гр. Разград. 

 

ІІІ. Благоустройствени мероприятия. 

  

Приходи: 

Одобрен бюджет на НГПИ „Тревненска школа”за 2014 г. е                       435 885 лв. 

Реализирани собствени приходи                                                                     18 000 лв 

Получени от фондация Америка за България                                        165 000 лв. 

Получени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост-            1 157 лв. 

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда”           26 905 лв. 

          Разходи: 

Приключени са дейностите по Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна 

среда”                                                                                                                26 905 лв. 

По проект Америка за България са усвоени  , от които:                                    66 480 лв 

Мотокар –                                               10 000 лв. 

Ученически столове и маси –                  2 600 лв. 

Алуминиеви врати –                                7 425 лв. 

Текущ ремонт на Работилниците –       31 295 лв. 

Дървен материал, плоскости, палети – 15 160 лв. 

Приходи: 

    Бюджета на НГПИ „Тревненска школа”за 2014 година е                          438 248 лв. 

    Собствените ни приходи за календарната година до момента са                      8 046 лв. 

Отпуснати  от МК капиталови разходи с обект „Основен ремонт на покрив”  50 000 лв. 

   Спечелен проект към ПУДООС( Предприятие за управление на дейностите по опазване 

на околната среда) – „Ателие на открито” за                                                              4 940 лв  

 

 Разходи 2014 г. до месец юни включително: 

 

- за транспорт на педагогическия персонал – 3 079.90 лв./през 2013 г. – 4 257.20 лв 

- транспортни разходи за изложби – 927 лв./през 2013 г -566.60 лв./ 

- разходи за командировки в страната – 1 173.06 лв. /1 347.23 лв. /       

- разходи за командировки в чужбина – 265 лв. /Белград/ 

- разходи за радиореклама – 399.60 лв. /за сравнение през 2013 г. – 509.28 лв./ 



 

По проект Америка за България през 2014 г. са усвоени                                          98 436 лв 

, от които: 

Текущ ремонт на Работилниците              – 15 877 лв. 

CNC „Визион” лазарен скенер и гравир   – 80 000 лв. 

Таблет и компютърна конфигурация          – 2 329 лв. 

Фрезери за гравиране                                       – 143 лв. 

Закупуване на ПДЧ                                            – 87 лв. 

„Основен ремонт на покрив”-отпуснати  от МК капиталови разходи                    50 000 лв. 

Проект към ПУДООС  (работи се в момента)                                                              4 940 лв 

   Непредвидени разходи за авариен ремонт на колона на първо надземно ниво – южно 

крило. Стойност на ремонтните работи                                                                         25 716 лв.  

 

   По проект „Енергиина ефективност”към МФ Козлодуй е :  

   -  сменена дограмата на североизточното крило на училището 

    - подменени са осветлението, ключовете и контактите на североизточното крило 

   -  същото крило заедно с работилниците бяха санирани. 

   - монтирани са слънчеви 4 бр. колектори и бойлер, които да обезпечат топлата вода в 

общежитието 

    - предстои на покрива да се  положи топлоизолационна вата. 

   Все още има какво да се желае по отношение на обновяването на екстериора и 

интериора на училището:  

   - преустройство на сграда във физкултурен салон и спортната площадка за което е 

необходим проект към Министерството на спорта.  

   - Да се оборудва гипсотека. 

   - В очакване сме за новите проекти по Норвежката програма за реконструкция на старо 

складово помещение в нова двуетажна сграда съдържаща изложбена площ с широк 

обществен достъп, голяма многофункционална аудитория и разширяване на легловата база 

на общежитието на ІІ-ят етаж с шест нови стаи и голям навес към вътрешният двор на 

училището. 

       

 

 

                                                                         ДИРЕКТОР: ………………………. 

Гр.Трявна                                                                                          /Орфей Миндов/ 

10.07.2014 г.                                                                          

 


